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RESUMO 

Resumo: O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de cunho quantitativo e 
qualitativo, que teve como objetivo principal mapear a produção do GT 23 Gênero, 
Sexualidade e Educação da ANPED, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Educação, no período de 2004 a 2009. O GT 23 iniciou suas 
atividades em 2004, ainda como grupo de estudo. Sua produção apresentada nas 
reuniões anuais consta de trabalhos apresentados, pôsteres, mini-cursos e trabalhos 
encomendados. Na perspectiva qualitativa, foram analisados apenas os trabalhos 
apresentados, que compõem uma amostra de 77 trabalhos. Esta análise deseja 
perceber as temáticas tratadas nos trabalhos, identificar os/as agentes que 
produzem nesse domínio e as instituições a que estão vinculados/as, e ainda 
enxergar o quanto e como a temática das políticas públicas em educação para a 
promoção da igualdade de gênero é abordada nesse conjunto de trabalhos. A 
análise dos dados permitiu reconhecer que embora as questões de gênero e suas 
interseções com educação e sexualidade sejam ainda alvo do interesse de 
pesquisadoras, no universo do GT 23 é crescente o número de pesquisadores que 
se dispõem a tratar o tema, embora estes estejam mais concentrados na intersecção 
sexualidade e educação. Além disso, constatou-se que a temática das políticas 
públicas em educação no que diz respeito à promoção da igualdade de gênero é 
pouco pesquisada, sendo maior o interesse pelas políticas públicas que dizem 
respeito à sexualidade e educação. 
 
Palavras-chaves: Gênero, sexualidade, educação, política pública, ANPED. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

RESUMÉN 

El presente trabajo es el resultado de la investigación de aspecto cuantitativo y 
cualitativo, que tiene por objetivo asignar la producción principal del GT 23 Género, 
Sexualidad y Educación de la ANPED, Asociación Nacional de Investigación y 
Posgrado en Educación en el período 2004 a 2009. El GT 23 se inició en 2004 como 
uno grupo de estudio. Su producción presentada en las reuniones anuales se 
compone de los trabajos presentados, pósters, cursos cortos y documentos 
solicitados. En términos cualitativos, sólo se analizaron los trabajos presentados, que 
abarca una muestra de 77 trabajos. Los objetivos de este análisis es percibir las 
cuestiones abordadas en los trabajos, identificar los/las agentes que producen en 
este ámbito y a que instituciones que están vinculados / as, nos interesa también ver 
cuánto y cómo el tema de las políticas públicas en materia de educación para 
promoción de la igualdad de género se aborda en estas obras. El análisis de los 
datos reveló que, aunque las cuestiones de género y su intersección con educación 
y  sexualidad  están siendo objeto de interés para las investigadoras, en el espacio 
del GT 23 es creciente el número de investigadores que están dispuestos a abordar 
la cuestión, pero estés autores concentran su producción en la intersección de la 
educación y la sexualidad. Por otra parte, se constató que el tema de las políticas 
públicas en educación en relación a la promoción de la igualdad de género es poco 
estudiado, con un interés más amplio en las políticas públicas que se relacionan con 
la educación sexual. 
 
Palabras clave: Género, sexualidad, educación, política pública, ANPED. 
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INTRODUÇÃO 

“On ne naît pas femme, on le devient” 
(Ninguém nasce mulher, torna-se mulher) 

Simone de Beauvoir 

 

 

Meu primeiro contato com a palavra gênero se deu na minha formação escolar, 

mais precisamente no período primário. Ao lado do gênero, estavam o número e o 

grau, palavras inseparáveis nas aulas de português. Sempre estudávamos e 

classificávamos as palavras quanto ao gênero, ao número e ao grau. 

À medida que o grau, não das palavras, mas da minha formação evoluía, 

deparei-me com outros tipos de significados para a palavra gênero, significados que 

já estavam presentes, ainda que ocultos, não só no primário e no jardim de infância, 

como antes era chamada a Educação Infantil, mas desde que o médico, no pueril 

momento do nascimento proclamou a notícia: é menina! Isso no ano de 1974. 

Assim, começava minha infância, marcada pela presença constante da mãe e do 

pai, uma infância que contava com a inseparável companhia de uma menina, minha 

irmã, três anos mais nova do que eu, e do meu irmão, seis anos mais novo do que 

eu.  

Meu irmão, fruto do desejo paterno de se ter um filho homem e do desejo 

materno de atender ao desejo do marido, nasce com síndrome de Down. A figura da 

descendência masculina se perde em meio às limitações e reinvenções. Era menino, 
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mas não dava para ser o “menino”. Para muitos, com “defeito de fábrica”, para mim, 

numa descoberta diária, com itens mais que especiais de “fabricação”, isso 

acontecera no ano 1980. 

A partir deste episódio, percebi que era preciso reinventar. Na reinvenção 

nascem frustrações, surpresas, transferências, e tudo mais que faz parte da 

convivência familiar única, intransferível de cada clã. Diante das limitações do filho 

homem, à minha irmã coube assumir o sucesso no esporte, eu não dei conta desse 

papel, embora o tenha tentado por muito tempo.  Quanto a mim, coube estudar e 

perceber a vida que se tornou mais viva com uma pessoa deficiente em casa. 

Estudo e percepção levam à reflexão e, logo, aos questionamentos. Assim, eu era a 

que mais perguntava “por quê?” e a que menos aceitava respostas prontas. Ao 

escrever essa introdução, reporto-me à possibilidade de registro e assentamento de 

ideias a esse respeito. 

Durante meu período escolar, as artes industriais na escola pública municipal 

eram mais aprazíveis do que as aulas de educação para o lar. Fui também quem, no 

ensino médio, passou para o Colégio Pedro II, porta para uma mudança muito 

especial na minha vida que incluía a angústia do meu pai em ter uma filha como ele 

chamava “comunista”. Como muitas meninas, passei pelo dilema: curso normal ou 

curso científico? Confesso que não fugi à regra, sempre quis ser professora, mas 

“professora não ganha dinheiro”, disse a família. Portanto, era preciso fazer o 

científico, nisso, já estávamos no ano de 1988.  

No Ensino Médio vivenciei bons e maus encontros. Deparei-me com Elis 

Regina, Chico Buarque, grêmio estudantil, passeatas na Avenida Presidente Vargas, 

centro do Rio de Janeiro, professores exilados na ditadura, que tempo bom! Porém 

me deparei também com a Física, que dureza! Mas tudo bem... Isso era coisa para 

meninos não para meninas, não fui tão cobrada por tais dificuldades.  

Como fruto do Ensino Médio brotou o desejo de fazer Ciências Sociais que foi 

totalmente impugnado pelo pai militar com medo de uma filha comunista. Fiz 

vestibular para Direito, com a promessa rebelde de que se eu passasse entraria 

para o MST - Movimento Sem Terra. Não usei esse nome na época, mas era o que 

queria dizer. Não passei. Um Alívio, para mim e para meu pai! Não queria fazer 

direito. Fui trabalhar. “Como? Você tem que estudar, não trabalhar”, mais uma fala 
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do pai amoroso e assustado com alguém que fugia às regras as quais ele tinha 

aprendido que deveriam ser seguidas, principalmente por meninas.  

Embora nesse relato cite menos a minha mãe, ela foi determinante para que eu 

pudesse trabalhar, esteve sempre perto o tempo todo, penso que por isso não dá 

para pontuar só alguns momentos. Todas as minhas “subversões” eram um pouco 

dela também, tinham sempre a sua voz somada.   

À revelia das constantes missões paternas estava eu em uma locadora de 

vídeo, arrumando as fitas de vídeo na sessão de filmes pornôs e percebendo as 

imagens, de mulheres e homens, atreladas à questões e situações muito diferentes 

das que eu vivia, quer em casa, na igreja ou na escola, isso por volta de 1991. 

Com as querelas familiares e as pressões ideológicas, acabei por desistir de 

graduar-me em Ciências Sociais e ingressei na Fonoaudiologia, um reduto feminino, 

onde cuidado e assistência eram palavras mestras na formação e informação que 

vivenciávamos no dia-a-dia da graduação.  

Resgatei meu interesse por educação e logo comecei o diálogo da 

Fonoaudiologia com a mesma, diálogo que vivenciei de forma muito especial em um 

posto de saúde na Tijuca onde atendia preferencialmente crianças com dificuldades 

de aprendizagem, oriundas de favelas do bairro. Isso aconteceu no ano de 1995. Em 

2001, me especializei na prevenção e acompanhamento dos problemas e/ou 

dificuldades de aprendizagem.   

Como diz Chico Buarque: “roda viva, roda gigante”, a vida rodou, rodou e 

rodou, mas como a vida roda quando a gente roda a vida, eu acabei, ainda que não 

pelo caminho principal, vivenciando na informalidade, um exercício político e uma 

construção sociológica que me encaminhou para a militância no movimento de 

juventude da Igreja Metodista e de educação não formal através das escolas 

dominicais1.  

Minha militância na Igreja Metodista em movimentos de educação e juventude 

propiciou-me oportunidades maravilhosas, dentre elas a percepção de que gênero 

se traduz além da classificação de palavras, como visto nas aulas de português, 

mas é uma importante categoria de análise social. Isto começou num encontro com 

                                                 
1
 É um espaço de Educação Cristã na Igreja Metodista, tradicionalmente acontece aos domingos pela manhã, em 

todas as igrejas metodistas no Brasil. 
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uma teóloga feminista metodista chamada Rosangela Soares, brasileira, que vive 

em Nova Iorque e que trabalha com um programa de educação de mulheres por 

toda América Latina. 

Conhecer, ouvir e conviver com ela parecia me dar significações para suspeitas 

e ideias que já estavam dentro de mim. Em 2003, resolvi fazer Teologia e essas 

questões saltam aos meus olhos. Eu que estudara num reduto feminino, agora me 

encontrava num reduto masculino e, mais que isso, onde o protagonismo masculino 

e o androcentrismo no conhecimento são reinantes e ditatoriais. A faculdade de 

Teologia me soava como um reencontro, sim, embora tendo contato pela primeira 

vez com sociologia, filosofia, teologia da libertação, a sensação de reencontro se 

dava, na medida do meu desejo de emaranhar-me por tudo aquilo, era como se eu 

já soubesse que queria saber sobre tais assuntos.  

Encontrei-me com a teologia feminista estreitamente imbricada às questões de 

gênero. Deparei-me também com uma teóloga feminista, Nancy Cardoso, que em 

uma oficina que participei contou a história de João e Maria de uma forma instigante 

e diferente da que eu já havia ouvido. Nesta narração ela deixa perguntas: Por que 

Maria era a que tinha que trabalhar para engordar o João? Por que não o contrário? 

Outras descobertas ainda estavam por vir: edições do Fórum Social Mundial na Índia 

e em Porto Alegre, o Fórum Social das Américas no Equador, em tudo isso as 

questões de gênero e educação tomavam cada vez mais espaço na minha vida.  

Em 2007, ao final da faculdade de Teologia, recebi o convite para trabalhar na 

Sede Nacional da Igreja Metodista, com a redação de literatura para crianças no que 

diz respeito à educação cristã. Começava aqui a se desenrolar a necessidade e a 

possibilidade de ingresso no mestrado. Sobre o que estudar? Acho que isso já 

estava clarificado, precisava e queria muito me aprofundar nas questões de gênero 

e educação.  

É do fascínio à necessidade de uma pesquisa elaborada e sistemática que 

surge o meu interesse em estudar gênero e educação no mestrado. É na 

consciência da minha reduzida aproximação de tais temáticas, que surge o desejo 

de estudar a produção brasileira em gênero e educação. Queria saber o que se 

produzia, pesquisava e pensava na área, daí a minha opção por um levantamento 

bibliográfico, por um mapeamento do campo, no início de 2008. 
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Era necessário escolher o lócus da pesquisa. Diante do meu desejo de adentrar 

no cenário da pesquisa educacional optei pela ANPED2 (Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Educação), a principal instituição de pesquisa em 

educação em nível nacional, que felizmente contava com um grupo de trabalho que 

tratava das questões de gênero e educação, o GT 23 intitulado Gênero, Sexualidade 

e Educação.  

Assim, esta dissertação, intitulada, “Gênero e Educação: Uma análise do 

material produzido pelo grupo de trabalho Gênero, Educação e Sexualidade da 

ANPED no período de 2003 a 2009”, é o relato deste trabalho de pesquisa e 

aproximação do instigante cenário onde gênero, educação e sexualidade, dialogam 

e se articulam.  

A presente pesquisa tem como fim precípuo compreender quais as principais 

temáticas relacionadas a gênero e educação que são abordadas pelos trabalhos 

apresentados no GT 23, nas reuniões anuais da ANPED, bem como entender como 

esses trabalhos abordam e relacionam a temática das políticas públicas em 

educação para promoção da igualdade de gênero.  

Os principais objetivos desta pesquisa são: 

 Mapear a produção de GT 23 da ANPED no período de 2003 e 2009; 

 Identificar as principais temáticas tratadas nos trabalhos apresentados 

nas reuniões do GT durante as reuniões anuais da ANPED; 

 Identificar os/as3 agentes que produzem nesse domínio e às 

instituições a que estão vinculados/as 

 Destacar quais as principais bibliografias utilizadas para se tratar da 

questão de gênero.  

 Perceber quanto e como a temática das políticas públicas em 

educação para a promoção da igualdade de gênero é abordada nesse 

conjunto de trabalhos.  

                                                 
2
 Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação. Este trabalho opta por utilizar em 

todo corpus a sigla ANPED. 
 
3
 Neste trabalho faço a opção política de utilizar, quando necessário, a linguagem inclusiva. 
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A partir da analogia entre navegação e pesquisa o primeiro capítulo, A 

pesquisa: rotas e rumos, faz uma análise sobre o percurso da pesquisa desde a 

escolha do tema, o cenário e o lócus da mesma, a opção metodológica, coleta de 

dados e tudo mais que se faz necessário para delimitar este objeto de investigação.  

Do reduto dos movimentos sociais para a academia, o conceito de gênero tem 

um longo e, por vezes, turbulento percurso em seu processo de consolidação como 

categoria de análise social. No segundo capítulo, Gênero, número e grau: a 

descoberta do gênero além dos limites da língua, analisamos o histórico do 

surgimento dos estudos de gênero e a opção teórica assumida na pesquisa, bem 

como a intersecção entre gênero e educação. As proposições teóricas da presente 

dissertação ancoram-se principalmente nas contribuições das autoras pós-

estruturalistas Joan Scott, Linda Nicholson e Guacira Lopes Louro, pesquisadora 

brasileira, uma das precursoras do GT 23 da ANPED, o lócus da pesquisa em 

questão.  

Além da construção conceitual de gênero, o segundo capitulo ao tratar da 

intersecção do Gênero com a Educação, apresenta a participação de homens e 

mulheres no cenário acadêmico das diversas áreas do saber e, destaca algumas 

considerações sobre os estudos sobre políticas públicas em educação para 

promoção da igualdade de gênero.  

O terceiro capítulo, intitulado os resultados da pesquisa: velhos mapas, novos 

caminhos apresenta os resultados da pesquisa, dados sobre a autoria dos trabalhos, 

ranking das universidades que autoras e autores estão atrelados, agências que mais 

financiam os trabalhos apresentados no GT 23, incidência das temáticas 

apresentadas e ainda como o tema das políticas públicas é tratada nos poucos 

artigos que de alguma maneira fazem menção ao tema.  

Por fim, as considerações finais, que compreendem uma síntese do trabalho e 

o destaque de perguntas adquiridas nos portos por onde passei nessa viagem 

investigativa. Perguntas que me aninham e animam para uma nova viagem.  
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CAPÍTULO 1 

A PESQUISA: ROTAS E RUMOS 

Assim como navegar é preciso, a precisão da pesquisa também se faz 

necessária. Traçar rotas, valer-se de bússola, astrolábio e mapas, se faz 

indispensável para o manejo do leme, o içar das velas e a condução do barco. O 

mar que é a ciência exige precisa navegação para se alcançar novos mundos e 

novas descobertas, por isso a adequada delimitação do cenário, do objeto e da 

metodologia de pesquisa auxilia de forma determinante no fazer acadêmico, com 

isso, no tornar-se pesquisadora ou pesquisador. Este capítulo diz respeito ao meu 

mapa de navegação da pesquisa.  

 

1. O início do percurso: a aproximação da temática da 

pesquisa 

O meu ingresso no mestrado se deu, a princípio, como aluna especial. 

Nesse período, tive a possibilidade de cursar duas disciplinas: uma referente 

à linha de políticas públicas e gestão, e outra relacionada à linha de formação 

de educadores. Uma experiência positiva e determinante na escolha do 

campo de pesquisa. Escolhi políticas públicas e gestão.  
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Da disciplina cursada na linha de formação de educadores, ficou o encontro 

com a metodologia de levantamento bibliográfico de um determinado assunto, as 

pesquisas, que muitos/as denominam, estado da arte. Esta pareceu apropriada para 

minha inserção no universo da educação. Seria interessante utilizar esta 

metodologia para ter clareza do que se produzia em gênero e educação.   

Após prestar o exame para o ingresso no mestrado e ser aprovada, começava 

a minha aventura pela educação, um universo que sempre admirei e, que agora, 

seria possível me interar melhor. Minha primeira orientadora foi a professora Dra. 

Ana Paula Hey, que me ajudou muito no processo de maturação do objeto de 

pesquisa e da metodologia a seguir. Tendo sido aprovada em concurso na USP, ela 

saiu da Universidade Metodista de São Paulo, passo a estar sob a orientação da 

professora Dra. Maria Leila Alves que me auxiliou e orientou nesse processo de 

pesquisa. Diferente de muitos alunos e alunas, eu tinha dois interesses no mestrado: 

formar-me como pesquisadora e adentrar no universo da Educação.  

Destaco isso, porque diferente de muitas das minhas companheiras e 

companheiros, eu vinha de um ambiente muito distante da maioria delas e deles. 

Com isso, precisava vivenciar o máximo de disciplinas possíveis que me auxiliassem 

na formação de uma olhar investigativo inteirado com o universo educacional. Essa 

busca foi muito gratificante, me permitiu ir além dos rincões da faculdade, pude 

cursar uma disciplina na USP (Universidade de São Paulo) que me auxiliou no meu 

processo de pesquisa.  

A escolha da temática a ser pesquisada, já era objeto do meu interesse antes 

de entrar no mestrado, portanto, já tinha clareza que queria estudar gênero e 

educação. Neste “forjar-me” como pesquisadora, aprendi a importância do recorte 

estrito da realidade a qual se quer pesquisar. É nesse percurso que me deparo com 

a ANPED e especialmente com o GT 23: Gênero, Sexualidade e Educação.  

Diante do cenário escolhido, a ANPED, e do lócus eleito, o GT 23, segui por 

investigar a existência de trabalhos semelhantes ao que eu tinha me proposto fazer. 

O objetivo desta investigação era buscar auxílio referencial para a pesquisa e, 

também, perceber se a mesma seria relevante.  
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A pesquisa de temas afins foi realizada basicamente via internet, no Google 

Acadêmico e também nos diretórios de pesquisa da ANPED, CAPES e EBSCO. 

Diante de tal busca, encontrei uma pesquisa, ainda não concluída, que tratava sobre 

a produção e relações de gênero e sexualidade nas reuniões da ANPED nos anos 

de 2000 a 20064, coordenado pela prof ª Dr ª Márcia Ondina Vieira Ferreira, da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas no Rio Grande do Sul, 

que me auxiliou na construção da pesquisa.  

O GT 23 da ANPED foi criado na reunião anual de 2002, a princípio como 

Grupo de Estudo (GE). Diferente da pesquisa coordenada pela professora Márcia 

que analisa entre outras coisas, a produção do grupo até 2006, eu me propus a 

investigar o período de existência do GT de 2003 a 2009 e em relação a isso, não 

foram encontrados trabalhos semelhantes.  

Em entrevista por email com prof ª Dr ª Claudia Maria Ribeiro, coordenadora do 

GT 23, ela cita a existência de uma pesquisa realizada pela profª Dr ª Jane Fellipe, 

também integrante do GT que diz respeito ao levantamento feito, para os 30 anos da 

ANPED, sobre os trabalhos apresentados na temática, no entanto destaca que este 

material não foi publicado, convidando-me a instigar a professora Jane a fazê-lo.  

Assim, após este levantamento bibliográfico sobre temáticas afins, temos o cenário 

determinado e o lócus eleito, sobre os quais passamos a discorrer.  

1.1 O cenário da pesquisa: a ANPED 

A pesquisa tem como cenário a ANPED, a principal instituição de referência da pós-

graduação em educação no país. Ela promove, anualmente, o mais importante 

encontro de pesquisadoras e pesquisadores, o que, a princípio, torna o seu terreno 

fértil e sólido na produção de conhecimento em educação. Em seus 34 anos de 

existência tem se configurado como o principal centro de referência de 

pesquisadoras e pesquisadores em Educação no Brasil.  

 

 

A ANPED, como fórum de debates e divulgação do que se realiza na pós-
graduação, além de promover a interlocução entre pesquisadores, é 
reconhecida como espaço de qualificação das produções acadêmicas, por 

                                                 
4
 <Disponível em:  http://www.ufpel.edu.br/cic/2007/cd/pdf/CH/CH_01401.pdf. Acesso em julho de 

2008.> 
 

http://www.ufpel.edu.br/cic/2007/cd/pdf/CH/CH_01401.pdf
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meio do Comitê Científico, dos grupos de trabalho, do Fórum de 
Coordenadores, das reuniões anuais, espaços estes de exposição e diálogo 
sobre a pesquisa e formação realizadas em todo o Brasil. (SOUSA & 
BIANCHETTI, 2007 p.394) 

 

A história da criação da ANPED está amalgamada na história da pós-

graduação brasileira. Segundo Santos, a história da pós-graduação brasileira inicia-

se “na década de 1930, na proposta do Estatuto das Universidades Brasileiras, onde 

Francisco Campos propunha a implantação de uma pós-graduação nos moldes 

europeus” (SANTOS, 2003, p. 628). No entanto, a década de 1960 é o período de 

efervescência, de impulso dessa pós-graduação, isso acontece devido ao contexto 

de modernização e integração internacional que o Brasil vivia. 1978 é o ano da 

criação da Associação Nacional de Pós-graduação em Educação (ANPED), a 

Pesquisa entra posteriormente. Segundo Maria Julieta Costa Calazans, propulsora 

dessa criação, a introdução da pesquisa na ANPED se dá ainda na gestão da 

primeira diretoria, na primeira mudança estatutária.  

Foi neste contexto de dependência em relação às nações centrais 
que se deu a instalação da pós-graduação no Brasil. Uma sociedade 
dependente vincula-se a outra, supostamente mais organizada e 
desenvolvida, para estabelecer uma relação de “parceria 
subordinada”. Tal dependência, contudo, é extremamente nociva, 
mormente na área da pesquisa, uma vez que a compra de know-how 
estrangeiro se torna um mau negócio por desestimular as iniciativas 
de desenvolvimento tecnológico do país importador, limitando a 
formação de cientistas e pesquisadores. (SANTOS, 2003, p. 629) 

 

Para Ferraro, a introdução posterior da pesquisa na ANPED espelha a 

condição anômala do surgimento, se não de toda, pelo menos da maior parte da 

pós-graduação no Brasil (FERRARO, 2005, p. 48). Isso porque a pós-graduação 

deveria ter emergido da pesquisa, que deve ser função básica do lócus universitário. 

O autor acredita que o regime militar teve influência direta nesse processo urgente 

de encaminhamento da pós-graduação, por conta de seu projeto de 

desenvolvimento nacional, com vistas a elevar o país à condição de potência 

mundial (FERRARO, 2005, p.49).  

 

Achávamos que nossa associação não era somente de professores 
que ensinavam, mas também dos que realizavam pesquisa. A maioria 
dos professores tinha uma pesquisa registrada. Podiam não ser as 
melhores pesquisas, mas já eram pesquisas. E, além dos programas 
de pós-graduação em educação, havia os centros de pesquisa [...]. 
Chegou-se a pensar na época em se criar outra associação para a 
pesquisa. Preferimos ampliar a ANPED, mesmo sabendo que poderia 
haver reações. (BIANCHETTI e FÁVERO, 2005, p.157) 
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O processo de formação da ANPED passou por quatro momentos: a proposta 

inicial da CAPES, a reunião de coordenadores de programas de pós-graduação em 

Educação, em agosto de 1976, a proposta de estatutos da ANPED em 1977 e o 

encontro nacional de representantes dos Programas em março de 1978. 

(CARVALHO, 2001, p.134). 

A proposta da CAPES para a criação da ANPED forma-se a partir do modelo 

de criação da ANPEC (Associação Nacional de Centros de Pós-graduação em 

Economia), associação já consolidada. Apesar do patrocínio estatal na criação da 

ANPED, este não foi determinante na condução de todo processo.  

Ferraro destaca que apesar da proposição da CAPES, havia por parte das 

fundadoras e fundadores um compromisso, em sua maioria, na eleição, por uma 

chapa que queria constituir uma associação identificada mais com a sociedade civil 

do que com o Estado (FERRARO, 2005, p.51).  

A opção por associar pesquisadoras e pesquisadores junto aos programas de 

pós-graduação foi muito importante para o processo de desenvolvimento da ANEPD, 

a seguir a análise de Ferraro: 

 

Estimo que essa foi uma das opções mais felizes e de maior alcance 
na história da associação. É isso que explica os dois fundamentos 
sobre os quais se apóiam a ANPED e as suas práticas: de um lado, a 
base constituída pelos sócios individuais, pela estrutura de grupos de 
trabalho, pelas reuniões anuais e regionais, com a preocupação 
centrada na produção e disseminação do conhecimento, dando, por 
aí, sustentação à pós-graduação (ao ensino e às avaliações externas 
dos programas); de outro, a base constituída pelos programas de 
pós-graduação e o Fórum de coordenadores, com atenção voltada 
para a consolidação dos programas de pós-graduação e o Fórum de 
Coordenadores, com a atenção voltada para a consolidação dos 
programas e para a participação como atores, não como meros 
pacientes, nas políticas publicas de pós-graduação e pesquisa, o que 
se traduz em apoio e benefício da produção e disseminação do 
conhecimento. (2005, p. 53) 

 

Atualmente as suas atividades se estruturam em dois campos: os programas 

de pós-graduação em educação, e os grupos de trabalho. Os programas de pós-

graduação são representados por meio de seus coordenadores e coordenadoras em 

um fórum, EDUFORUM, que também atua por meio de fóruns regionais: Nordeste, 

Sudeste I, Sudeste 2, Centro-Oeste e Sul.  
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Os grupos de trabalho, instituídos na quarta reunião, em 1982, em Belo 

Horizonte (SOUSA & BIANCHETTI, 2007, p.397) estão hoje em número de 23, e 

congregam pesquisadoras e pesquisadores em áreas específicas da educação. São 

estes os grupos de trabalho da ANPED: 

Tabela 1: Relação de Grupos de Trabalho e Estudo da ANPED 

 
Grupos de Trabalho

5
 

 
Coordenação - Contato 

0
2 

História da Educação  Maria Teresa Santos Cunha – 
UDESC  mariatsc@gmail.  

0
3 

Movimentos Sociais e Educação  Juarez Tarcisio Dayrel - UFMG  
juareztd@uol.com.br 

0
4 

Didática  Pura Lucia Oliver Martins - PUC-PR  
pura.oliver@pucpr.br  

0
5 

Estado e Política Educacional José Marcelino de Rezende Pinto - 
USP jmrpinto@ffclrp.usp.br 

0
6 

Educação Popular Maria Teresa Estebann - UFF  
mtesteban@uol.com.br 

0
7 

Educação de crianças de 0 a 6 
anos 

Maria Letícia Barros Pedroso 
Nascimento - USP  - letician@usp.br  

0
8 

Formação de Professores Joana Paulin Romanowski- PUC-PR  
joana.romanowsk@puc.br  

0
9 

Trabalho e Educação  Marise Nogueira Ramos - UERJ 
marise-ramos@uol.com.br 

1
0 

Alfabetização, Leitura e Escrita Edith Ione dos Dantos Frigotto - UFF 
edithfrigotto@globo.com 

1
1 

Política de Educação Superior Stella Maria Meneghel - FURB 
stmeneg@terra.com.br 

1
2 

Currículo Carlos Eduardo Ferraco - UFES 
ferraco@uol.com.br  

1
3 

Educação Fundamental Carmem Sanches Sampaio - UNIRIO 
carmensanchess@ig.com.br  

1
4 

Sociologia da Educação Maria da Graça Jacinto Setton - USP  
gracaset@usp.br  

1
5 

Educação Especial Rita de Cássia Barbosa Paiva 
Magalhães -  

UECE - ritafora@hotmail.com 

1
6 

Educação e Comunicação  Rita Marisa Ribes Pereira - UERJ 
ritaribes@uol.com.br  

1
7 

Filosofia da Educação  Ralph Ings Bannel - PUC-Rio  
ralph@edu.puc-rio.br 

1
8 

Educação de Jovens e Adultas Jane Paiva - UERJ  
janepaiva@terra.com.br 

1
9 

Educação Matemática Marcelo Almeida Bairral – UFRRJ 
mabairral@hotmail.com 

2
0 

Psicologia da Educação Marilda Gonçalves Dias Facci - UEM  
marildafacci@wnet.com.br 

2
1 

Educação e Relações Étnico-
Raciais  

 

Paulo Vinícius Baptista da Silva - 
UFPR 

paulovbsilva@uol.com.br  

                                                 
5
 Os grupos de trabalho da ANPED foram numerados até agora de 02 a 24, isso explica por que se 

têm 23 grupos de trabalho, e não 24. 

mailto:juareztd@uol.com.br
mailto:pura.oliver@pucpr.br
mailto:jmrpinto@ffclrp.usp.br
mailto:mtesteban@uol.com.br
mailto:letician@usp.br
mailto:joana.romanowsk@puc.br
mailto:marise-ramos@uol.com.br
mailto:edithfrigotto@globo.com
mailto:stmeneg@terra.com.br
http://www.anped.org.br/ferraco@uol.com.br
mailto:carmensanchess@ig.com.br
mailto:gracaset@usp.br
mailto:ritafora@hotmail.com
mailto:critaribes@uol.com.br
mailto:ralph@edu.puc-rio.br
mailto:janepaiva@terra.com.br
http://www.anped.org.br/mabairral@hotmail.com
mailto:marildafacci@wnet.com.br
http://www.ufrrj.br/afeanped/index.html
http://www.ufrrj.br/afeanped/index.html
mailto:paulovbsilva@uol.com.br
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2
2 

Educação Ambiental Luiz Marcelo de Carvalho - UNESP 
marcelo@rc.unesp.br 

2
3 

Gênero, Sexualidade e Educação Claudia Maria Ribeiro - UFLA  
ribeiro@ufla.br 

2
4 

Educação e Arte Luciana Grupelli Loponte - UFRGS  
lucianagl@terra.com.br  

Fonte: Elaboração própria 

 
Faz parte do processo de criação destes grupos manterem-se, a princípio, 

como grupos de estudo por dois anos para que posteriormente em assembléia geral, 

nas reuniões anuais, sejam aprovados como grupos de trabalho e, a partir de então, 

ganhem assento no comitê científico, órgão que analisa os trabalhos inscritos e 

delibera sobre a apresentação dos mesmos nas reuniões anuais. 

A assembléia geral integra todos os sócios e é a instância superior da ANPED. 

Ela se reúne anualmente a fins de fomento da pesquisa e do ensino e também para 

deliberações administrativas necessárias ao andamento da associação, como 

eleição de diretorias, comitê cientifico, etc. Além disso, a ANPED publica a Revista 

Brasileira de Educação, que teve a sua primeira edição em 1995.  

1.2 O lócus da pesquisa: o GT 23 da ANPED 

O grupo de trabalho n° 23, intitulado “Gênero, Sexualidade e Educação” 

começou a configurar-se, enquanto grupo oficial, em 2003, durante a 26ª Reunião 

Anual da ANPED em Poços de Caldas / MG onde foi proposta, por parte de algumas 

pesquisadoras e pesquisadores, a criação de um grupo de estudos voltado para as 

temáticas de gênero, sexualidade e suas interfaces com o campo da educação. 

Contando com as assinaturas de cerca de 500 pesquisadoras e pesquisadores a 

proposta foi submetida à plenária e aprovada.  Apesar de somente em 2003 este 

grupo ganhar um status oficial dentro da estrutura da ANPED, vale destacar que 

pesquisadoras e pesquisadores da área, já se encontravam em “contatos menos 

formais no âmbito da ANPED” 6. Para a atual coordenadora do grupo, profª Drª 

Claudia Maria Ribeiro, em entrevista concedida por email, essa rede de 

relacionamentos advinha das produções de conhecimento e de interesses em 

comum que se concretizava em convites para palestras, participações em bancas e 

leituras de publicações.  

                                                 
6
 Ata da reunião do GE 23, quando da sua constituição na 26 ª RA da ANPED, 2006, p.1. 

mailto:lmarcelo@rc.unesp.br
mailto:ribeiro@ufla.br
mailto:lucianagl@terra.com.br


26 
 

 

 

Em um trabalho encomendado pelo então GE 23, na 27ª Reunião Anual da 

ANPED, Dagmar E. Estermann Meyer, Claudia Ribeiro e Paulo Rennes Marçal 

Ribeiro, integrantes do GE, apresentaram algumas das perspectivas teórico-

metodológicas que instituem esse novo GE. Nesse sentido, as autoras e o autor 

destacam que a criação deste GE surge porque a respeito dos estudos de gênero 

continua a existir “uma lacuna curricular no que diz respeito a essas temáticas e que 

elas ainda não aparecem, com muito destaque, na pauta de grandes eventos ou na 

agenda de revistas importantes da área de educação” (MEYER, RIBEIRO E 

RIBEIRO, 2007, p.1). 

O GE 23 surge como um espaço formal de estudo e auxílio na consolidação 

dos estudos de gênero tanto em nível acadêmicos quanto político. Este GE é fruto 

da da articulação de três grupos de estudos: o grupo de estudo interdisciplinar em 

sexualidade humana, filiado a faculdade de educação da UNICAMP, o Grupo de 

Estudos e Relações de Gênero, filiado a faculdade de Educação da UFRGS e o 

Núcleo de Estudos da Sexualidade filiado a UNESP.  

O trio autoral destaca que este grupo nasce em meio a uma pluralidade teórica 

e temática. Sendo esta uma marca determinando do grupo.  

Assim, os modos de ver- ler-fazer o mundo em que vivemos, nas 
perspectivas assumidas pelos grupos de pesquisa aqui representados 
reiteram, nas suas diferenças, a importância de se questionar o quanto, e 
como, conhecimentos e práticas educativas estão implicadas com a 
produção das masculindades, feminilidades, adolescências, infâncias, 
sexualidades; de perguntar-se de que forma estes conhecimentos 
descrevem e hierarquizam sujeitos produzindo ou reforçando exclusões e 
desigualdades de gênero e sexualidade; de se problematizar o que 
pensamos, ensinamos e fazemos: de se compreender os modos como 
aprendemos a pensar o que pensamos e a fazer o que fazemos bem como 
os sentidos que os/as estudantes atribuem ao que ensinamos a (e fazemos 
com eles/as). Sugerem, também, que aquilo que não é dito, não é feito e, 
às vezes, não pode, ou não consegue ser pensado em determinados, 
“espaços” (teóricos, políticos, institucionais) precisa, também, ser 
problematizado (MEYER, RIBEIRO E RIBEIRO, 2007,p.12-13). 

 

O GE 23 foi criado com o intuito de articular um espaço de debate e partilha 

para pesquisadoras e pesquisadores da área em diversos lugares desse país. Mais 

do que criar um novo grupo de estudo, o desejo era “propiciar um espaço legitimado, 

no interior da mais importante associação brasileira de educação, para que essa 
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rede – que já existia – pudesse se tornar visível e, consequentemente, pudesse se 

fortalecer” 7.  

A profª Drª Claudia Maria Ribeiro destaca que a proposta de criação do grupo 

de estudos foi apresentada a ANPED com 500 assinaturas de apoio à criação do 

mesmo, entretanto destaca que muitas pessoas não assinaram por discordar da 

necessidade de criação de um espaço específico para discussão de gênero e 

sexualidade.  

O grupo de estudos sob a coordenação da profª Drª Guacira Lopes Louro 

(UFRGS) e a vice – coordenação da profª Drª Claudia Maria Ribeiro (UFLA) inicia 

suas atividades, e dentre elas destaca-se o fortalecimento da rede de comunicação 

entre pesquisadoras e pesquisadores da área, a divulgação do grupo em outras 

instâncias e a preparação do grupo para a sua participação na 27ª Reunião, agora 

como grupo de estudo constituído.  

Após dois anos da criação do GE 23, este traz a 28ª Reunião Anual da ANPED 

a proposta de transformar-se em grupo de trabalho. Para embasar tal proposta o 

grupo salienta o profícuo aumento da produção acadêmica em sua área, tanto no 

cenário nacional quanto internacional. Além disso, apresenta seu intenso e 

consistente relatório de atividades. A aprovação do GE 23 em grupo de trabalho se 

dá na última sessão da 28ª Reunião, em 2006.  

Para este novo momento a coordenação e a vice – coordenação do agora GT 

23 continuam com a Profª Drª Guacira Lopes Louro (UFRGS)  e a Profª.  Drª. 

Claudia Maria Ribeiro (UFLA), respectivamente. Por ser um grupo de trabalho, tem 

assento no comitê científico, e para ocupar esta vaga é eleita a Profª.  Drª.Dagmar 

E. Meyer (UFRGS).  

Atualmente, o GT 23 encontra-se assim configurado8: coordenação: Profª.  Drª. 

Claudia Maria Ribeiro (UFLA); vice – coordenação: Profª. Drª. Constantina Xavier 

Filho (UFMS); comitê científico: Profª.  Drª. Maria Eulina Pessoa de Carvalho; 

consultores ad hoc: Anderson Ferrari (UFJF), Adla Betsaida Martins Teixeira 

(UFMG), Elizabeth Franco (USP), Luis Henrique S. dos Santos (UFRGS), Maria Rita 

de Assis César (UFPR), Eliane Maio (UEM), Maria Simone Vione Schwengber 

                                                 
7
 Ata da reunião do GE 23, quando da sua constituição na 26 ª RA da ANPED, 2006, p.1. 

 
8
 Esta composição refere-se ao ano de 2009. 
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(UNIJUÍ), Constantina Xavier Filha (UFMS) Vale destacar que os/as ad hocs 

continuaram até a expiração de seu mandato quando apresentaram-se como 

candidatas Ila Maria Silva de Souza (UFLA) e Ana Elvira Steinbach Silva Raposo 

(UFPB). 

Para a Profª Drª Claudia Maria Ribeiro, as principais conquistas do grupo até 

aqui dizem respeito às pessoas que se agregam ao grupo, pesquisadoras e 

pesquisadores da educação superior, discentes de vários programas de pós-

graduação em educação e docentes da educação básica, fato que fortalece a rede 

de relações para além das reuniões anuais da ANPED. Outra conquista pontuada 

são as articulações que acontecem com a SECAD – Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC. Com isso o principal desafio diz 

respeito ao aumento do número de participantes do GT e fortalecimento desta rede.  

Ferreira e Nunes (2010) em sua pesquisa destaca que a criação do GT 23 foi 

de suma importância no sentido de projetar de forma relevante as temáticas e 

intersecções de gênero, sexualidade e educação na ANPED. As autoras afirmam 

que: 

A ANPED como um todo passou a valorizar mais as questões de gênero e 
sexualidade no período posterior a criação do GT 23. É suficiente ressaltar 
que as apresentações de trabalhos não vinculados exclusivamente a um 
grupo, mas às instâncias organizativas do evento ou a grupos em conjunto 
– como as sessões especiais, trabalhos encomendados, mini-cursos, 
sessões conversas, colóquio ANPED / CLACSO, aumentam 
consideravelmente de uma etapa à outra: de 2 trabalhos em 2000-2003 
para 8 em 2004-2006. (FERREIRA e NUNES, 2010, p.7) 

 

Perguntada a respeito da mostra cientifica do GT 23 refletir a tendência da 

produção cientifica em gênero sexualidade e educação, a profª Drª Claudia Maria 

Ribeiro destaca que isso é uma realidade, haja vista que as pesquisas realizadas 

abordam diversos temas e os vários referências teóricos de análise, no entanto, 

reitera que ainda falta a inserção de vários grupos de pesquisa.  

Para a coordenadora, o campo dos estudos de gênero e educação no país, 

encontra-se em franca expansão e o trabalho desempenhado pelo GT é muito 

prazeroso, tanto do ponto de vista teórico quanto político, uma vez que este espaço 

de aprofundamento na pesquisa, no ensino e na extensão acontece com seriedade 

e respeito às diferenças.  
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1.3 O objeto da pesquisa 

Ao me deparar com a existência de um grupo específico que tratasse das 

questões de gênero e educação na ANPED, no caso, o GT 23, fui pesquisá-lo mais 

amiúde e descobri que o mesmo mantinha um site atrelado ao site da ANPED. 

Em pesquisa realizada através do site deste GT, foi possível constatar que a 

produção deste grupo, na ANPED, acontecia através de trabalhos aceitos para a 

apresentação, trabalhos encomendados, pôsteres e mini cursos. Assim, para 

delimitar meu campo de atuação e para que a pesquisa se tornasse viável, decidi 

ater a análise apenas aos trabalhos apresentados nas reuniões do GT Gênero, 

Sexualidade e Educação (GT23), durante as reuniões anuais da ANPED.  

Estabeleço, assim, tais trabalhos que se apresentam em número de setenta e sete, 

como meu objeto de pesquisa.  

1.4 As perguntas da pesquisa 

Esta pesquisa nasce do desejo de estudar gênero e educação em uma linha de 

pesquisa que discute a questão das políticas públicas e gestão em educação. Nesse 

sentido o mapeamento da produção de um grupo de referência nacional, que articula 

ambas temáticas, será traçado a partir de duas perguntas:  

Quais as principais temáticas relacionadas a gênero e educação que são 

abordadas pelos trabalhos apresentados no GT 23 Gênero, Sexualidade e 

Educação, nas reuniões anuais da ANPED? Quantos e como estes trabalhos 

abordam e relacionam a temática das políticas públicas em educação para 

promoção da igualdade de gênero? 

1.5 Os objetivos da pesquisa 

Diante de tais perguntas esta pesquisa tem os seguintes objetivos específicos: 

 Mapear a produção de GT 23 da ANPED no período de 2003 e 2009; 

 Identificar as principais temáticas tratadas nos trabalhos apresentados nas 

reuniões do GT durante as reuniões anuais da ANPED; 

 Identificar os/as agentes que produzem nesse domínio e às instituições a que 

estão vinculados/as 

 Destacar quais as principais bibliografias utilizadas para se tratar da questão 

de gênero.  
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 Perceber quanto e como a temática das políticas públicas em educação para 

a promoção da igualdade de gênero é abordada nesse conjunto de trabalhos.  

1.6 A metodologia da pesquisa 

Essa pesquisa que envolve a análise de 77 trabalhos apresentados pelo GT 23 

da ANPED no período de 2004 a 20099, referentes às reuniões anuais 27ª a 31ª 

desta associação, toma de empréstimo alguns quesitos da metodologia das 

pesquisas denominadas estado da arte ou estado de conhecimento, que são 

levantamentos bibliográficos que desejam “mapear e discutir certa produção 

acadêmica em diferentes campos do conhecimento” (Ferreira, 2002, p. 258). Sua 

metodologia é pautada na catalogação e descrição da produção acadêmica em 

destaque a partir de categorias estabelecidas pelo pesquisador ou pesquisadora, 

durante seu exercício.  

Para Ferreira, esse tipo de pesquisa, surge da necessidade de conhecimento 

da totalidade de estudos e pesquisas na área que se deseja: 

 

A sensação que parece invadir esses pesquisadores é a do não 
conhecimento acerca da totalidade de estudos e pesquisas em determinada 
área do conhecimento que apresenta tanto quantitativo quanto qualitativo, 
principalmente reflexões desenvolvidas em nível de pós-graduação, produção 
esta distribuída por inúmeros programas de pós e pouco divulgada (Ferreira, 
2002, p. 259).  

 

Catani e Sousa (2001) apontam outra motivação que é pertinente citar: 

 
A realização de pesquisas que possam vir a contribuir e sistematizar dados 
ou informações constitui, em nosso entender, tarefa fundamental para a 
superação das limitações com que lidamos no Brasil, no tocante ao acesso e 
à conservação de fontes. Desse modo, a produção de pesquisas-
instrumentos que gerem catálogos, banco de dados, repertórios etc., adquire 
relevância especial ao evitar a duplicação de investimentos dos estudiosos e 
potencializar o uso de materiais já trabalhados.(CATANI E SOUSA, 2001, 
p.30)  

 

Necessidade de conhecimento do que se produz em gênero e educação, essa 

foi a principal motivação ao optar-se por essa metodologia, que, como as demais, 

apresenta suas limitações. As pesquisas dessa categoria têm nos catálogos a sua 

fonte primeira de coleta de dados, vale destacar que o presente trabalho não se 

                                                 
9
 O período escolhido para a análise compreende o tempo de produção do GT 23 nas reuniões 

anuais, haja vista que a 33ª Reunião, que acontecerá no ano de 201,0 ainda não terá acontecido 
por conta do encerramento da pesquisa. 
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valeu de um catálogo, por não encontrá-lo, mas das informações publicadas na 

internet. Tais trabalhos foram coletados no sites do GT e da ANPED que os 

disponibiliza em arquivos em Word e Pdf, classificados pela reunião anual em que 

foram apresentados. Os sites disponibilizam além dos trabalhos apresentados, 

pôsteres e trabalhos encomendados, estes dois últimos coletados apenas para 

registro, não foram analisados.  

Ferreira aponta dois momentos que marcam o tratamento de dados na 

pesquisa de estado da arte, o primeiro, é o mapeamento que diz respeito à interação 

com a produção acadêmica para quantificar, identificar o material bibliográfico 

adquirido, e o segundo momento trata de organizar o material a partir das categorias 

pré-estabelecidas que fornecerão aos dados uma catalogação a partir de 

tendências, ênfases, escolhas metodológicas e teóricas, aproximando ou 

diferenciando trabalhos entre si, na escrita de uma história de determinada área do 

conhecimento (Ferreira, 2002, p.265).  

Muitas pesquisadoras e pesquisadores que trabalham com essa metodologia 

têm nos resumos dos trabalhos desenvolvidos sua fonte de análise, no entanto, nem 

sempre um resumo representa de forma coerente o corpus total do trabalho, isso 

acaba por interferir na forma de tratamento e classificação do mesmo.  Cada um dos 

77 trabalhos foi lido na íntegra, uma vez que nem todos apresentavam resumos e, 

também, porque os resumos apresentados eram insuficientes para um parecer 

adequado da produção.  

Antes da leitura dos artigos apresentados no GT nas reuniões anuais, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de formação de um quadro 

teórico, conceitual sobre gênero e sua interseção com a área de educação, 

especialmente no que diz respeito à produção acadêmica já desenvolvida nessa 

área. A seguir, elaboramos uma ficha resumo para nos auxiliar na classificação dos 

trabalhos lidos. Sendo assim, cada trabalho foi lido na íntegra e a seguir preenchida 

a ficha, cujo modelo encontra-se em anexo. Nesta ficha destacaram-se as seguintes 

informações que nos auxiliariam na classificação: 

 

 Identificação do trabalho: nome do trabalho e reunião anual em que 

foi apresentado 

 Identificação da autoria: nomes das pessoas que realizaram a 

pesquisa. Alguns trabalhos foram feitos por mais de uma pessoa 
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 Identificação da instituição a que pertence o/a autor/a: 

universidade/s, agências de financiamento, etc.  

 Identificação da formação do/a autor/a: graduação realizada e a 

 que tipo de programa de pós-graduação a pessoa está atrelada, se 

mestrado ou doutorado. 

 Identificação do trabalho: tema a que o trabalho se referia; descrição 

do objeto, problema e metodologia de pesquisa. Identificação da existência ou 

não de resumos e palavras-chaves na apresentação do trabalho. Descrição 

das bibliografias utilizadas para abordar a questão de gênero.  

 

À medida que os trabalhos foram lidos e as fichas foram preenchidas, deu-se 

início a reflexão para criação das dimensões10 e categorias onde os trabalhos 

pudessem ser agrupados. Segundo Ghanem, as obras examinadas podem ser 

agrupadas segundo a dimensão do tema geral que focalizam (Ghanem, 2004, 

p.164). Para tanto, agrupamos os trabalhos em duas dimensões. A saber: Gênero e 

Educação e Gênero e Sexualidade.  

A primeira dimensão “Gênero e Educação” conta com trabalhos relacionados 

às questões de gênero e educação, tendo em vista um conceito amplo de educação 

que extrapola o espaço escolar.  Na dimensão “Sexualidade e Educação” são 

incluídos os trabalhos pertinentes à sexualidade e à educação sexual tanto no 

espaço escolar, quanto fora dele.  

Após a classificação dos trabalhos em cada uma das dimensões, era preciso 

afunilar o processo de classificação, para tanto se estabeleceu categorias, a fim de 

facilitar a identificação das temáticas prioritariamente pesquisadas. Essas unidades 

de classificação denominadas categorias, são inspiradas na metodologia de análise 

do conteúdo, onde consta em uma das suas fases, a análise categorial, ou seja, por 

categorias.  

 

A análise categorial poderá ser temática, construindo as categorias 
conforme os temas que emergem do texto. Para classificar os elementos 
em categorias é preciso identificar o que eles têm em comum, permitindo 
seu agrupamento. Este tipo de classificação é chamado de análise 
categorial (Caregnato e Mutti, 2006, p. 683). 

                                                 
10

  A expressão Dimensões foi tomada de empréstimo da pesquisa Educação e participação no Brasil: 
um retrato aproximativo de trabalhos entre 1995 e 2003, realizada por Elie Ghanem da 
Universidade de São Paulo, 2004.  
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De fato as categorias emergiram dos textos, pois só assim poderíamos agrupá-

los por afinidade. Na dimensão Gênero e Educação foram estabelecidas nove 

categorias para classificação dos trabalhos e na dimensão Gênero e Sexualidade 

foram estabelecidas cinco categorias para a classificação dos trabalhos como nos 

sugere o organograma abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dimensão Gênero e Educação, as categorias estabelecidas foram „Gênero e 

Juventude‟, que aborda, entre outros, as vivências, imbricações e apropriações do 

conceito de gênero pela juventude; „Gênero e Família‟, que a analisa a vivência 

familiar a partir da categoria gênero; „Gênero, Formação e Trabalho Docente‟, que 

inclui trabalhos que dizem respeito à formação e a prática dos profissionais da área 

de educação; „Gênero e Educação Infantil‟ e „Gênero e Séries Iniciais‟ que 

compreendem os trabalhos relacionados à educação escolar infantil e séries iniciais 

respectivamente. 

Temos ainda como categorias dentro da dimensão gênero e educação, „Gênero 

e Material Didático‟; que abarca análise dos livros didáticos; „Gênero e Brinquedo‟, 

que diz respeito aos trabalhos que articulam as questões de gênero aos brinquedos 

Trabalhos apresentados no GT 23: Gênero, Sexualidade e Educação nas 

reuniões anuais da  

ANPED 

Dimensão 

Gênero e educação   

Dimensão 

Sexualidade e educação 
 

Categorias: 

 

1. Educação Sexual Formação e 

Trabalho Docente  

2. Juventude e Sexualidade 

3. Homossexualidade 

4. Sexualidade e Mídia 

5. Sexualidade e Deficiências  

 

 

Categorias: 

 

1. Gênero e Juventude 

2. Gênero e Família 

3. Gênero e Formação e Trabalho 

Docente 

4. Gênero e Educação Infantil 

5. Gênero e Séries Iniciais 

6. Gênero e Material Didático 

7. Gênero e Brinquedo 

8. Gênero e Esporte 

9. Gênero e Mídia 
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e jogos; „Gênero e Esporte‟ que trata das questões de gênero em relação ao esporte 

e „Gênero e Mídia‟ que diz respeito aos trabalhos que articulam as questões de 

gênero à mídia impressa, virtual e televisiva. O maior número de trabalhos encontra-

se alocado nessa primeira dimensão.  

Na dimensão Sexualidade e Educação cinco categorias foram estabelecidas: 

„Educação Sexual, Formação e Trabalho Docente‟, „Juventude e Sexualidade‟, 

„Homossexualidade‟, „Sexualidade e Deficiências‟ e „Sexualidade e Mídia‟.  

A primeira categoria “Educação Sexual, Formação e Trabalho Docente” 

compreende os trabalhos que dizem respeito à formação e ação dos profissionais de 

educação em relação à questão da sexualidade e especialmente da educação 

sexual11
. A segunda categoria “Juventude e Sexualidade” compreende os trabalhos 

que dizem respeito à gravidez na adolescência e ao exercício da sexualidade pela 

juventude tanto na escola, quanto fora dela.  

A criação da categoria Homossexualidade foi uma opção para dar visibilidade a 

essa temática que, segundo um dos trabalhos lidos12
, só tem visibilidade quando 

atrelada às questões como violência e discriminação.  Nesse mesmo princípio de 

dar visibilidade ao que não é tão visível é que criamos a categoria sexualidade e 

deficiências que abarca trabalhos a respeito da sexualidade das pessoas com 

deficiência. A categoria „Sexualidade e Mídia‟ compreende todos os trabalhos que 

relacionam as questões da sexualidade à mídia impressa, virtual e televisiva. 

A partir das dimensões e categorias elaboradas, fizemos as alocações dos 

trabalhos. Durante todo processo de leitura do material, esperou-se a possibilidade 

da emergência de uma categoria nomeada „Gênero e Políticas Públicas‟, entretanto, 

isso não foi possível, não encontramos nenhum artigo que tratasse objetivamente 

desta questão. Alguns dos trabalhos trataram do tema articulando-o com outra 

temática, outros trabalhos apenas citaram. Assim, a questão da política pública 

aparece, mas sempre como um tema secundário.  

                                                 
11

 Nesta pesquisa optou-se pela utilização do termo educação sexual ao invés de orientação sexual. 
Segundo ALTMANN, no campo dos estudos da sexualidade, o termo orientação sexual está mais 
atrelado à opção sexual. A respeito do termo orientação sexual, ela afirma que “sua utilização 
acarreta problemas de interpretação, pois, no campo de estudos da sexualidade e nos 
movimentos sociais, assim como, de um modo geral, na bibliografia internacional, “orientação 
sexual” é o termo sob o qual se designa a opção sexual, evitando-se assim, falar em identidade” 
(ALTMANN, 2004, p.3).  

12
 RAMIRES NETO, Luiz. Um silêncio desconcertante: a homossexualidade permanece invisível na 

escola. Trabalho apresentado no GT 23, na 27ª Reunião Anual da ANPED, 2004. 
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Sobre a criação de dimensões e categorias e o exercício de classificação dos 

trabalhos nas mesmas, pode-se afirmar que este não é um processo fácil, nem fixo. 

Antes, faz parte de um exercício metodológico, fruto de um determinado olhar que 

se encontra filiado a uma percepção teórica. Sem dúvida, nesta classificação 

proposta está o meu olhar como pesquisadora, as minhas concepções teóricas e as 

minhas escolhas em relação à alocação dos textos. Escolhas essas, nem sempre 

acessíveis de forma fácil no trabalho, pois muitas são as imbricações das temáticas 

gênero, sexualidade e educação. Algumas vezes, um determinado trabalho foi 

alocado em uma determinada categoria, mas poderia ser posta em outra também. 

Optamos nessa classificação por catalogar os trabalhos em apenas uma categoria, a 

que falava mais forte ao olhar e as concepções teóricas da pesquisadora.  

Outra questão que também vale destacar é que embora nem todos os trabalhos 

tratem especificamente da temática de gênero, pois muitos perpassam os estudos 

das mulheres, consideramos ambos como estudos de gênero para viabilizar a 

classificação. Buscamos, para isso, orientação em FERREIRA e NUNES (2010, 

p.13) que nos aponta um texto de SCOTT (1992): 

 

A emergência da história das mulheres como um campo de estudo envolve, 
nesta interpretação, uma evolução do feminismo para as mulheres e daí para 
o gênero; ou seja, da política para a história especializada, daí para a análise. 
(SCOTT, 1992, p.65) 

 

Além da classificação dos trabalhos em dimensões e categorias, outras 

classificações eram alvos da pesquisa, sendo assim, seguimos para a identificação 

do perfil dos pesquisadores e pesquisadoras que apresentaram os trabalhos no GT 

23. Os trabalhos não apresentavam informações mais específicas sobre seus 

autores e autoras, a não ser o nome, a instituição e, por vezes, quando financiados, 

a agência financiadora a que estavam atrelados. Outro dado que nem sempre 

estava explícito é se tal trabalho era fruto de uma dissertação de mestrado ou tese 

de doutorado. 

Assim seguimos para uma pesquisa via currículum lattes, acessível na 

plataforma lattes do CNPQ13, para saber qual a graduação das pessoas que 

apresentaram tais trabalhos. Nosso interesse primeiro pela graduação do 

pesquisador ou pesquisadora era perceber quais as áreas que mais produzem neste 

                                                 
13

<Disponível em:  www.cnpq.gov.br. Acesso em: 12/07/2010>. 

http://www.cnpq.gov.br/

